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Bezpečnosť
hračiek

Základné predpisy k hračkám:
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/48/ES
zo dňa 18. 06. 2009 o bezpečnosti hračiek
Zákon č. 78/2012 Z.z.

zo dňa 02. 02. 2012 o

bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č.

128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DEFINÍCIA HRAČKY: Hračka je akýkoľvek výrobok navrhnutý alebo určený,
výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov.

- “výlučne alebo čiastočne” - naznačuje, že výrobok nemusí byť určený výlučne
na hranie, aby bol považovaný za hračku, ale môže mať aj iné funkcie (kľúčenky s
hračkou, batohy so zvieratkami, držiaky na cumlíky atď.)

Posudzovanie zhody hračiek sa vykonáva podľa týchto hľadísk:
-

Mechanické a fyzikálne vlastnosti
Horľavosť
Chemické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Hygiena
Rádioaktivita

Základné európske normy EN 71 pre bezpečnosť hračiek:
- STN EN 71-1: 2016 - Mechanické a fyzikálne vlastnosti;
- STN EN 71-2 + A1: 2014 - Horľavosť;
- STN EN 71-3 + A2: 2018 - Migrácia určitých prvkov;
- STN EN 71-4: 2014 - Súpravy na chemické pokusy a podobné činnosti;
- STN EN 71-5: 2017 - Chemické hračky (súpravy) okrem súprav na pokusy;
- STN EN 71-7 + A1: 2018 - Farby na nanášanie prstami. Požiadavky a skúšobné metódy;
- STN EN 71-8: 2012 - Hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity na domáce používanie;
- STN EN 71-9 + A1: 2008 - Organické chemické zlúčeniny. Požiadavky;
- STN EN 71-10: 2006 - Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzorky a extrakcia;
- STN EN 71-11: 2006 - Organické chemické zlúčeniny. Metódy analýzy;
- STN EN 71-12: 2017 - N-nitrozamíny a N-nitrozovateľné látky;
- STN EN 71-13: 2014 - Olfaktorické stolové hry, chuťové stolové hry, kozmetické súpravy
a chuťové súpravy;
- STN EN 71-14 + A1: 2018 - Trampolíny na domáce používanie.

Zákon 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek okrem bezpečnostných
požiadaviek na hračky uvádza:
- Povinnosti výrobcu

- Povinnosti splnomocneného zástupcu
- Povinnosti dovozcu
- Povinnosti distribútora
- Predpoklad zhody
- Upozornenia
- ES vyhlásenie o zhode
- Označenie CE
- Posúdenie zhody
- ES skúška typu
- Technická dokumentácia
- Notifikácia
- Práva a povinnosti notifikovanej osoby
- Výkon dohľadu
- Výmena informácií
- Sankcie

POŽIADAVKY NA ZNAČENIE HRAČIEK:
Výrobcovia musia na hračke alebo, ak to nie je možné, na obale alebo v
sprievodnej dokumentácii hračky uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú
známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ich
kontaktovať. (internetová adresa je len doplňujúcou informáciou)
Na hračke sú spravidla uvedené dve adresy, adresa výrobcu a adresa dovozcu.
Ak má však výrobca sídlo v EU a hračka sa aj vyrába v EU uvedie sa len jedna
adresa
Na hračke musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo číslo
modelu, alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu. Ak to rozmer a charakter
hračky neumožňujú, môžu sa požadované informácie uviesť na obale alebo v
sprievodnej dokumentácii hračky
Minimálna veková hranica, pre ktorú je hračka určená
Označenie CE

Návod na používanie, bezpečnostné pokyny a upozornenia

Postupy posudzovania zhody na hračky:
-

Posúdenie zhody vnútornou kontrolou výroby (modul A)
Posúdenie zhody s typom ... (modul B)

Výstupné dokumenty posudzovania zhody hračiek sú:
-

ES certifikát o skúške typu
Správa o posúdení zhody

ES vyhlásenie o zhode na hračky spravidla vypracuje výrobca
(môže aj splnomocnený zástupca) a musí obsahovať:
-

-

Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní
identifikáciu hračky
Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného
zástupcu
Vyhlásenie výrobcu, s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, o jeho
výlučnej zodpovednosti za vydanie ES vyhlásenia o zhode
Identifikáciu hračky prostredníctvom farebného obrázku a opisu hračky vrátane rozmerov
Vyhlásenie, že hračka je vyrobená s požiadavkami podľa tohto zákona
Odkaz na použité harmonizované technické normy
Identifikáciu notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES skúšku typu a údaje o ES certifikáte o
skúške typu
Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode
Meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu
Doplňujúce informácie, ak sú potrebné

Informácie pre inšpekčné orgány
-

Pri výkone dohľadu spolupracujeme s orgánom dohľadu - SOI

-

Výkon dohľadu je určený v § 21 zákona 78/2012 Z. z. o hračkách
a výkon dohľadu je veľmi široký

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

